
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2022. október 27-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
215/2022. Kth. 

Döntés kulturális intézmények fenntartóváltásáról (Thorma János Múzeum, Martonosi Pál 
Városi Könyvtár) 

H a t á r o z a t  

 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonosi Pál Város 

Könyvtár megszüntető okiratát jóváhagyja az 1. melléklet szerint. 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a megszüntető okirat aláírására, illetve hiánypótlás esetén a megszüntető 
okirat ismételt benyújtásához szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonosi Pál Városi 
Könyvtár önkormányzati költségvetési szerv útján ellátott feladatokat 2023. január 1. 
napjától a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. részére adja át közfeladat-ellátási 
kötelezettséggel, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) 
bekezdése alapján a fennálló munkaviszonyokból származó jogok és kötelezettségek az 
átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át. 

4. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közfeladat ellátásához 
szükséges feltételeket a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft-vel kötendő közfeladat 
ellátási/szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja, a feladat ellátásához 
szükséges ingó és ingatlan vagyont a Kft. rendelkezésére bocsátja. 

5. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, 
hogy a közfeladat ellátása érdekében a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft-vel, 2023. 
január 1. napi hatályba lépéssel kössön közfeladatellátási/szolgáltatási szerződést, 
valamint a feladat ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyon használatára ingyenes 
használati szerződést. 

6. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Thorma János 
Múzeum megszüntető okiratát a 2. melléklet szerint. 

7. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a megszüntető okirat aláírására, illetve hiánypótlás esetén a megszüntető 
okirat ismételt benyújtásához szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 

8. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Thorma János Múzeum 
önkormányzati költségvetési szerv útján ellátott feladatokat 2023. január 1. napjától 
Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. részére adja át közfeladat-ellátási 
kötelezettséggel, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) 
bekezdése alapján a fennálló munkaviszonyokból származó jogok és kötelezettségek az 
átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át. 

9. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közfeladat ellátásához 
szükséges feltételeket a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft-vel kötendő közfeladat 
ellátási/szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint biztosítja, a feladat ellátásához 
szükséges ingó és ingatlan vagyont a Kft. rendelkezésére bocsátja. 

10. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert, 
hogy a közfeladat ellátása érdekében a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft-vel, 2023. 
január 1. napi hatályba lépéssel kössön közfeladatellátási/szolgáltatási szerződést, 
valamint a feladat ellátásához szükséges ingó és ingatlan vagyon használatára ingyenes 
használati szerződést. 



 

 

11. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a lebonyolításhoz kapcsolódó minden dokumentum, nyilatkozat, 
szerződés (esetleges módosításaik) aláírására. 

12. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Költségvetési 
Intézmények Gazdasági Szervezetének igazgatóját, hogy az előterjesztésben foglaltak 
figyelembevételével - tekintettel a Martonosi Pál Városi Könyvtár, Thorma János 
Múzeum jogutód nélküli megszüntetésére - a Szervezeti és Működési Szabályzata 
szükséges módosítását végezze el, és az egységes szerkezetű szabályzatot terjessze 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete elé jóváhagyásra. 

13. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma és Martonosi Pál 
Városi Könyvtára 2022. december 31. napi megszűnésével az intézmény vezetők 
magasabb vezetői megbízása is automatikusan megszűnik. A Képviselő-testület felkéri 
a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 2023. január 01. napjától 
átvevő munkáltatóként gondoskodjon a munkaszerződések megfelelő módosításáról. 

 

Határidő: 2022. december 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
dr. Rékasi Cecília aljegyző 
Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Thorma János Múzeum igazgató 
Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgató 
KIGSZ igazgató 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 
 

K. m. f. 
 

 
Fülöp Róbert s.k.     Kollárné dr. Lengyel Linda s.k. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Gyöngyi László s.k.      Hortobágyi Csaba s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2022. október 27. 

  



 

 

1. melléklet 
 
Okirat száma: 9/2022. 

Megszüntető okirat 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a(z) Martonosi 

Pál Városi Könyvtár megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi 
azonosító száma 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Martonosi Pál Városi Könyvtár 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 11. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 542133 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15542133-1-03 

 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 

2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2022. december 31. 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

 

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutód nélküli megszüntetés 

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: önkormányzati intézményátszervezés 

2.5. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátásának módja: a 
Martonosi Pál Városi Könyvtár feladatait 2023. január 1. napjától Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának 100 %- os tulajdonában álló Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. látja 
el. 

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 

rendelkezések 

3.1.    A kötelezettségvállalás rendje 

3.1.1.  A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: 

a megszűnő költségvetési szerv a 2022. december 1. előtti kötelezettségvállalásait 
teljesítheti a megszűnés napjáig. 2022. december l-jét követően új kötelezettséget 
100.000 forint felett nem vállalhat, illetve 100.000 forint alatt kizárólag dologi 
kiadásaira vállalhat kötelezettséget. 

3.1.2.   A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 

100.000 forint felett 2022. december 1., 100.000 forint alatt 2022. december 30., 



 

 

úgy, hogy a pénzügyi teljesítés legkésőbb 2022. december 30-ig megtörténik. 

3.2.    Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések: 

A Martonosi Pál Városi Könyvtár feladatait 2023. január 1. napjától Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. 
látja el. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Martonosi Pál Városi Könyvtárnál foglalkoztatott 
munkavállalók tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) 
bekezdése alapján a gazdasági egység jogügyleten alapuló átvételének időpontjában 
fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő 
munkáltatóra szállnak át. 

A Martonosi Pál Városi Könyvtár által ellátott önkormányzati feladat teljes körű ellátására 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023. január 1. napjától közfeladat-
ellátási/szolgáltatási szerződést köt a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft-vel. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a közfeladat-ellátáshoz szükséges ingó és ingatlan 
vagyon ingyenes használatát biztosítja. 

Kelt: „időbélyegző szerint" 

P.H. 

Fülöp Róbert 

 polgármester 

 

 

 
  



 

 

 
Okirat száma: 10/2022. 2. melléklet 

 

Megszüntető okirat 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a(z) 

Thorma János Múzeum megszüntető okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A megszűnő költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító 
száma 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Thorma János Múzeum 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 2. 

1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 805586 

1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15805588-1-03 

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 
2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2022. december 31. 

2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.2.1. megnevezése: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2.2.2. székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutód nélküli megszüntetés 

2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: önkormányzati intézményátszervezés 

2.5. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: a 
Thorma János Múzeum feladatait 2023. január 1. napjától Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. látja 
el. 

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti 

rendelkezések 

3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: 

a megszűnő költségvetési szerv a 2022. december 1. előtti kötelezettségvállalásait 
teljesítheti a megszűnés napjáig. 2022. december l-jét követően új kötelezettséget 
100.000 forint felett nem vállalhat, illetve 100.000 forint alatt kizárólag dologi 
kiadásaira vállalhat kötelezettséget. 

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 

100.000 forint felett 2022. december 1., 100.000 forint alatt 2022. december 30., úgy, 
hogy a pénzügyi teljesítés legkésőbb 2022. december 30-ig megtörténik. 



 

 

3.2. Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések: 

A Thorma János Múzeum feladatait 2023. január 1. napjától Kiskunhalas Város 
Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. látja 
el. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a Thorma János Múzeumnál foglalkoztatott 
munkavállalók tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36. § [1) 
bekezdése alapján a gazdasági egység jogügyleten alapuló átvételének időpontjában 
fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő 
munkáltatóra szállnak át. 

A Thorma János Múzeum által ellátott önkormányzati feladat teljes körű ellátására 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2023. január 1. napjától közfeladat-
ellátási/szolgáltatási szerződést köt a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft-vel. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a közfeladat-ellátáshoz szükséges ingó és ingatlan 
vagyon ingyenes használatát biztosítja. 

Kelt: „időbélyegző szerint" 

P.H. 

Fülöp Róbert 
polgármester 

 
 


